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Administració
Municipal

15.941
AJUNTAMENT Dlí
LES LLOSSES
Edicte
El Ple de rAjunlamenrde les Llosses,
en data de 23-XI-I995 va aprovar defiíiiiivameni el projecte tècnic d'arranjament
d'inlTaestruciufes viàries, contra incendis i
aigua potable a Palmerola i annex al
mateix, redactat per l'enginyer de camins
Narcús Motjci Surroca.
Les Llosses, a 29 de novembre de
1995.—L'Alcalde. Signat: Jo.sep M. Pujáis
i Capdevila.

l'àmbit del "Pla especial del nucliantic''.la
qual cosa es fa públic durant un termini de
20 dies. transcorreguts els qttals i si no
s'han presentat al·legacions s'entendrà definitivament aprovada.
Annex
Bases reguladores dels ajuts per a la
rehabilitació' dels edificis inclosos en
l'àmbit del "Pla"Especial del nucli antic''.
I.-Objecte.
L'objecte d'aquestes bases el constitueix la regulació del procediment a seguir
per a la concessió d'ajuts econòmics encaminats a promoure i fomentar actuacions de
rehabilitació i restauració dels edificis
' inclosos al Pla Especial del nucli antic,
aprovat pel Ple de la Corporació en data 2607-95, i .d'acord amb els carrers que figuren
a l'annqx 1.
2.- Actucions subvencionables.
Seran subvencionables totes les actuacions urbanístiques encaminades a la rehabilitació' dels edificis catalogats com de
categories I i 2.

6.- Garanties i revisió.
L'Ajuntament de. la Bisbal d'Empordà
podrà en tot moment portar a terme les
actuacioiLS d'inspecció necessàries per. a
garantir que l'import subvencionat s'ha destinat a la finalitat prevista.
. Qualsevol infracció urbanística comportarà la pèrdua del dret a la subvenció i
s'haurà de procedir al seu reintegrament.
7.- Justificació
L'expedient es considerarà finalitzat
una vegada els beneficiaris aportin el document signat pel tècnic competent que acrediti la finalització de les obres.. .
, La Bisbal d'Empordà, 30 de novetiibre
de 1995.— L'Alcalde. Signar: Ramon
Romasuerà Amat.

15.962
A.JUNTAMENT DE
ROSES

15.944
A.IUNTAMENT DE
CRUÏLLES - MONELLS SANT SADURNÍ DE L'HEURA
Edicic
L'Ajuntament en Ple en sessió celebrada'el dia 22 de setembre d'enguany ha
adoptat l'acord de modificar Ics següents,
ordenances fiscals:
Ordenança número 2
IBI de naturalesa urbana: 0.70%
IBI de naturalesa rústica: 0.60%
Ordenança núinero 3
Coeficient I' 1 sobre la quola actual.
1AE0.5 i 1.1
No havent-se presentat reclamacions;
queden definitivamnt aprovades.
Cruïlles-Monells-Sant. Sadurní . de
r Heura. 18 de desembre de 1995.—
L'Alcalde. Signat: Antoni Mallorquí! Ruiz.

15.959
A.IUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Edicte
El Ple municipal, en sessió ordinària del
28 de- novembre de 1995. va aprovar
l'Ordenança reguladora dels ajuts per a la
rehabilitació dels edificis inclosos en

3.-'Requisits previs.
Per beneficiar-se dels ajut's'serà necessari complir les següents condicions prèvies:
.
-L'actuació de rehabilitació ha de
garantir la coherència tècnica amb l'entorn
i amb les possibles característiques singulars dels edificis.
-S'haurà d'haver obtingut, o cstar.en
condicions d'obtenir la corresponent llicencia d'obres.
-S'haurà d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
4.- Quantia dels ajuts.
L'import individual de cada ajut consi.sitirà en una quntitat equivalent al 95% de
l'import que el beneficiari hagi de satisfer
en concepte d'Impost s/consiruccions. instal·lacions i obres, fins a un inà_xini de
500.000,- pessetes.
5.-Procediment de concessió.
La instància sollicitú'çl d'ajut s'haurà de
presentar conjuntament amb la petició de la
corresponent llicència d'obres, acompan. yani la documentació tècnica necessària, i
abonant l'import de la tax;i establerta pertraniilació de la llicència.
' .
En el supòsit de complir totes les condicions, es concedirà l'ajut en el mateix acte
de concessió de la llicència d'obres, i es
farà efectiva mitjançtait compensació amb
la quota de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, en el moment en què
el beneficiari ingressi a la recaptació muiiicipal el 5%)'de l'impost que no.sigui objecte
de subvenció.

Aprovat per la Comissió Municipal de
Govern en sessió ordinària de data onze de
desembre de mil noU-cents noranta-cinc. la
contractació pel subniinistramént en adqui"sició o arrendament d!una centraleta telefònica i el plec de'condicions jurídico-admi-'
nistratives i econòmiques particulars,
s'exposa al públic pel termini de quinze
dies hàbils a partir.de la publicació de
l'anunci en el BOP de Girona, per a la presentació de possibles reclamacions o
•al·legacions.
Simultàniament s'anuncia el concurs
pel procedimetn obert, si bé aquesta s'ajornarà en el supòsit de què es presentessin
reclamacions, d'acord amb allò que preveu
l'article 122.3 del Reial Decret Legislatiu
781/-1986de 18 d'abril.
Plec" de condicions:^ El plec de condicions jurídico-administratives i econòmic
ques particulars, així com l'expedient podrà
exaniinar-.se en el Departainent de Contractació, enjores d'oficina durant el termini
d'exposició pública.
Objecte: La contractació mitjançant
concurs peí,procediment obert del subminsitrament en adquisició o arrendament
d'una centraleta telefònica.
Tipus: 2.900,000 PTA-. 16% d'IVA
inclòs.
Termini de vigència de l'arrendament:
En el supòsit de què l'Ajuntament opti per
l'arrendament, el contracte tindrà ina
durada de tres anys, a comptar des de la
seva signatura.
Garantia: L'adjudicatari estarà obligat
a constituir uña fiança definitiva per
l'import del 4% del preu de licitació, en el
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